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Инфляц, компаниудын санхүүгийн тайлан, бодлогын хүү, түүхий эдийн ханш болон Геополитикийн асуудлуудаас үүдэлтэй
хөрөнгийн зах зээл хэлбэлзэлтэй байна. Энэ сард болсон уулзалтаар АНУ-ын төв банк нь бодлогын хүүгээ өсгөх байр сууриндаа
хэвээр байгаагаа мэдэгдсэн. Улс орнуудын инфляцын түвшин хэдий хүчтэй өсөж байгаа ч дээд цэгтээ хүрсэн байж магадгүй
юм. Ковид-19 цар тахлын дэгдэлт Хятад улсад эрчимжсэнээр засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй хөл хорио нь үйлдвэрлэл,
бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байна. Дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр хувьцааны ханш, хүү, гадаад
худалдааны тэнцэл, валютын ханш, түүхий эдийн үнэ хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа болон цаашдын хандлагын талаар уг тоймд
тусгалаа.

• 2022 оны 4 сарын байдлаар Улсын инфляц жилийн 14.4%, Улаанбаатар хотын хэмжээнд жилийн 15.8% байна.
• Монгол Улсын гадаад худалдааны тэнцэл 2022 оны I улиралд $251.4 саяын ашигтай гарсан ба МУ-ын экспортын 94%-ийг уул

уурхайн бүтээгдэхүүн дангаар бүрдүүлж байна.
• Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ) дээр 2022 оны I улиралд ₮119.8 тэрбумын арилжаа явагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 67%-

иар (YoY growth) өссөн үзүүлэлт байна.
• Он гарснаас хойш долларын ханш төгрөгийн ханшийн эсрэг 8.23%-иар чангарлаа.
• МХБ-ийн ТОП-20 индекс он гарснаас хойш 15.4%, MSE-A индекс 15.2%-иар тус бүр унасан бол MSE-B индекс 1.4% өссөн

байна.
• 2022 он гарснаас хойш Биржийн Бус Зах Зээл (ББЗЗ) дээр 25 үнэт цаас гарч ₮99 тэрбумыг, МХБ дээр 1 үнэт цаас гарч ₮5

тэрбумыг татан төвлөрүүллээ. ББЗЗ дээр он гарснаас хойш гарсан төгрөгийн бондуудын жилийн дундаж хүү 15% байна.

МХБ-ийн ТОП-20 индекс оны эхнээс 15.4%-ийн
уналттай байна. Индексэд буй хувьцаануудаас 5
хувьцааны ханш (MNDL, UID, MFC, MMX, TCK) оны
эхнээс өсөлттэй байна. Өсөлтөөрөө TCK (+21.09%), UID
(+11.08%) хувьцаанууд тэргүүлж, AARD, MNP, TUM, ADB
хувьцаанууд хамгийн өндөр уналтыг үзүүлээд байна. 4
сард Талх Чихэр ХК-ийн ханш 12.35%-иар өссөн бол
Түмэн Шувуут ХК-ийн хувьцаа 15.77%-иар буурсан нь
хамгийн өндөр үзүүлэлт байна.

AARD ADB AIC MNP APU GOV ERDN INV TTL TUM MNDL UID SUU MFC LEND BODI NEH MMX BDS TCK

4/29/2022 5,245.0 128.8  963.4 892.8 1,400.0 271.3 905.0 4,450.0 6,990.0 497.1 106.1 4,200.0 550.0 113.9 39.0 135.0 22.2 3,600.0 1,150.0 33,300.0

YTD% -46.4% -41.5% -26.9% -33.8% -22.4% -16.7% -0.5% 10.0% -7.5% -26.5% 9.5% 11.1% -7.0% 0.5% -3.2% -12.6% -21.5% 3.5% -3.4% 21.1%

MoM% -1.1% -9.6% -1.3% -10.7% -11.6% -4.7% 2.4% 2.3% 1.5% -15.8% 8.1% -2.4% 5.5% -2.9% 1.3% 3.8% -7.4% -2.4% -2.5% 12.3%

YoY% -52.7% -59.6% -36.0% -40.5% 93.3% 10.7% -0.6% 33.6% -0.1% 131.2% 43.5% 122.7% 165.9% 67.4% -20.7% 9.8% -16.5% 34.3% 6.2% 117.8%

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж

Монголын Хөрөнгийн Биржийн ТОП-20 индекс дэх хувьцаануудын ханшийн хөдөлгөөн

ДОТООДЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
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Монголын цахилгаан холбоо [MSE:MCH]

УБ Бүк [MSE:BUK]

МХБ дээрх хувьцаануудын ханшийн өөрчлөлт

2022 он гарснаас хойш 2021 оны өсөлт

2021 онд МХБ-ийн хувьцаануудын ханш өсөлттэй
байсан ба хамгийн өндөр өсөлттэй компанийн хувьцаа
нь Булган Ундрага ХК (MSE:BUN)-ийн хувьцаа байсан.
Булган Ундрага ХК-ийн хувьцааны ханш ₮760.80-с
₮164,900 болон өссөн нь 21,575%-ийн өсөлт байна.
2022 он гарснаас хойш МХБ-ийн хувьцаануудын ханш
гадаад, дотоодын эдийн засаг, зах зээлийн нөхцөл
байдал болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр
уналттай байна.
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Симбол Үнэт цаасны нэр Нийт ширхэг Нийт үнийн дүн /₮/

APU АПУ 29,333,809 43,316,045,700 

AIC Ард Даатгал 748,996 711,546,200 

AARD Ард санхүүгийн нэгдэл 202,026 1,273,380,530 

BODI Бодь Даатгал 1,540,396 250,006,271 

DBL Даваанбулаг 1,729,698 392,641,446 

JTB Женко тур бюро 4,548,771 300,173,398 

ULZ Өлзий- Дундговь 6,804 680,400 

TCK Талх чихэр 18,000 540,000,000 

HVL Хөвсгөл 48,690 3,541,224 

HBT Хөнгөн бетон 58,333 11,666,600 

ERDN Эрдэнэ Ресурс Девелопмент 315,279 250,646,805 

Нийт 38,550,802 47,050,328,574 

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж

2021.I 2022.I YoY өөрчлөлт %

/Үнийн дүн/Тоо ширхэг Үнийн дүн ₮ Тоо ширхэг Үнийн дүн ₮

Хувьцаа 245.7 сая 65.9 тэрбум 96.3 сая 95.4 тэрбум 45%

ХБҮЦ-инвескор 10.3 мянга 4.1 тэрбум 53.2 мянга 5.3 тэрбум 29%

Компанийн бонд 4.6 мянга 470 сая 102 мянга 17.9 тэрбум 3,709%

ХОС 7.2 сая 1.3 тэрбум 2.6 сая 1.2 тэрбум -8%

Нийт 252.8 сая 71.8 тэрбум 99 сая 119.8 тэрбум 67%

МХБ-ийн арилжааны хэмжээ

2022 оны I улиралд нийт 99 сая ширхэг үнэт
цаас арилжаалагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс
2.5 дахин буурсан ч үнийн дүнгээр ₮119.8
тэрбумын арилжаа явагдсан нь 67%-иар өссөн
үзүүлэлт байна. Энэ нь МХБ дээрх
хувьцаануудын ханш өмнөх оны мөн үеэс
өссөнийг харуулж байна.

МХБ-ийн арилжааны 79.6% буюу ₮95.4 тэрбум
нь хувьцааны арилжаа байсан бол 14.9% буюу
₮17.9 тэрбум нь компанийн бондын арилжаа
байжээ. 2022 онд хувьцааны арилжааны дүн
өмнөх жилийн эхний улиралтай харьцуулахад
44.8%-иар өссөн бол компанийн бондын
арилжааны дүн 38 дахин өссөн.

Хамгийн идэвхтэй арилжаалагдсан хувьцаа

2022 оны I улиралд АПУ ХК-ийн хувьцаа 32.7 сая
ширхэг буюу ₮49.2 тэрбумаар арилжаалагдсан
нь тоо ширхэг, үнийн дүнгээрээ хамгийн
идэвхтэй арилжаалагдсан хувьцаа байв. Үүний
дараагаар Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн
хувьцаа ₮15.5 тэрбумын үнийн дүнтэй
арилжаалагдсан байна.

Зах зээлийн үнэлгээ

Нийт зах зээлийн үнэлгээ 2022 оны I улиралд
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ₮1.7 их наяд
буюу 45.61%-иар өсч, ₮5.4 их наяд болсон
байна.

Багцын арилжаа

2022 оны 1 сараас 2022 оны 4 сарын 29-ний
хооронд 21 удаагийн багцын арилжаа 11
компанийн хувьцаан дээр явагдаж, нийт ₮47
тэрбумын арилжаа хийгдсэн байна. АПУ ХК
дээр ₮43.3 тэрбум буюу хамгийн их хэлцэл
багцын арилжаагаар хийгдсэн. APU нэгж
хувьцааны дундаж үнэ ₮1,538 байв.

МХБ-ийн хувьцааны багцын арилжаа

МХБ-ийн 2022 оны I улирлын үнэт цаасны арилжаа

МХБ-ийн 2022 оны I улирлын 
хамгийн идэвхтэй 10 компанийн арилжаа

Компани Тоо ширхэг Компани Үнийн дүн ₮

APU 32.7 сая APU 49.2 тэрбум

MFC 17 сая AARD 15.5 тэрбум

MNDL 12.1 сая HSG 14.3 тэрбум

CUMN 4.6 сая MFC 2.2 тэрбум

GOV 3.9 сая TUM 1.9 тэрбум

LENDM 3.3 сая AIC 1.7 тэрбум

ADB 3.1 сая MNDL 1.4 тэрбум

TUM 2.9 сая ERDN 1.1 тэрбум

RMC 2.6 сая GOV 1.1 тэрбум

AARD 1.9 сая CUMN 0.9 тэрбум
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Монгол Улсын гадаад худалдааны тэнцэл 2017-2021 оны хооронд
тогтмол өссөн. Өнгөрсөн жил $2.4 тэрбумын тэнцэлтэй байсан нь
сүүлийн 5 жилийн дээд хэмжээ байв.

2022 оны 3 сарын байдлаар экспорт $1.9 тэрбум, импорт $1.7 тэрбум
гарснаар гадаад худалдааны тэнцэл $251.4 саяын ашигтай гарсан. МУ-
ын экспортын 94%-ийг уул уурхайн бүтээгдэхүүн, 3.5%-ийг мал аж ахуй,
2.8%-ийг аж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн бүрдүүлж байна. Экспортын
бүтээгдэхүүний 36.6%-ийг зэс, 34.8%-ийг нүүрс, 14.8%-ийг алт дангаар
бүрдүүлсэн нь хамгийн өндөр дүнтэй байна. Нийт экспортын 79%-ийг
Хятад улс руу гаргаж байгаа нь Монгол Улсад эрсдэл учруулж байна.

Монгол Улсын нийт импортын 36.6%-ийг хэрэглээний бүтээгдэхүүн,
32.1%-ийг хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүд, 12%-ийг аж
үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Үүнээс харахад дотоодын
хэрэглээний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ
харагдаж байна.

Гадаад валютын нөөц $3.3 тэрбумд хүрч он гарснаас хойш 31.6%-иар
буурсан. Гадаад валютын нөөцийг дотор нь задалж үзвэл хадгаламж
48%, үнэт цаас 33%, мөнгөжсөн алт 14%, зээлжих тусгай эрх 5% байв.
Монголбанкны ерөнхийлөгч $3.3 тэрбумын гадаад валютын нөөц нь
Монгол Улсын импортын 6-7 сарын хэрэглээтэй тэнцэх тул төгрөгийн
ханшийг тогтвортой барихад хангалттай дүн гэв. 4 сарын 30-ны
байдлаар долларын ханш ₮3,083.88-тэй тэнцэж он гарснаас хойш
8.23%-иар чангараад байна.

Олон улсын зах зээл дээрх нүүрсний үнэ 3 сарын эхээр тонн тутамдаа
$400 давж, түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн боловч 4 сарын 22-ны
байдлаар $326 болж буурчээ. Орос-Украины дайнаас үүдэлтэй Орос
улсын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй хориг арга хэмжээний хүрээнд тус
улсын нүүрсийг бусад орнууд импортоор авахыг хориглосон. БНХАУ
энэхүү нөхцөл байдлыг ашиглан ОХУ-ын экспортлоогүй илүүдэл
нүүрсийг хямд үнээр авах боломжтой болсон. БНХАУ 2 сард 590 мянган
тонн нүүрс импортолсон бол 3 сард 1.4 сая тонныг импортолсноор
өмнөх сараас 2.4 дахин өсжээ. Монгол Улсын нүүрсний экспортын
хэмжээ 2020 онд 28.7 тонн байсан ба 2021 онд цар тахлаас үүдэлтэй
16.1 сая тонн болж буурсан нь 2019 оны хэмжээнээс 2.3 дахин бага,
2015 оноос хойших хамгийн бага хэмжээ юм. БНХАУ ОХУ-аас хямд
үнээр нүүрс авч байгаа тул Монгол Улсын нүүрсний экспорт ойрын
хугацаанд сэргэхгүй байж болзошгүй юм.

Эх сурвалж: Монголбанк

Эх сурвалж: Монголбанк
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Эх сурвалж: Financial review

Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан
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Эх сурвалж: Монголбанк
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Талх Чихэр ХК нь Монголын Топ 100 аж ахуйн
нэгжийн нэг ба 95 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж талхны зах зээлийн
70%-ийг дангаараа эзэлж байна. Компанийн цэвэр
ашиг 2021 онд 2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэн ₮5
тэрбумд хүрсэн ба үнэ ашгийн харьцаа 6.6 тай
байна. Компанийн хувьцааны үнэлгээг
хорогдуулсан мөнгөн урсгалын аргаар (DCF) тооцож
үзэхэд бодит ханш ₮43,687.36 гарсан. Хувьцааны
бодит үнэлгээ нь одоогийн зах зээлийн ханш болох
₮33,300-с өндөр байгаа нь тус компанийн хувьцааг
зах зээл дээр хямд байгааг харуулж байгаа бөгөөд
авах үнэлгээг өгч байна.

Инвескор ББСБ 1-р улиралд ₮7 тэрбумын цэвэр ашиг олж,
өмнөх оны мөн үеэс 160% өсжээ. 2022 оны цэвэр ашгийн
хэмжээг жилийн эцэст ₮24 тэрбумд хүрнэ гэж төлөвлөжээ.

2022 оны эхний улиралд зээлийн багц ₮108.5 тэрбумаас
₮219 тэрбум; хүү, шимтгэлийн орлого ₮8.6 тэрбумаас ₮17
тэрбум; цэвэр ашиг ₮2.7 тэрбумаас ₮7 тэрбумд хүрчээ.

Компани энэ онд зээлийн багцын хэмжээг ₮257 тэрбумд,
хүү шимтгэлийн орлогыг ₮76.7 тэрбум, цэвэр ашгийг ₮24.3
тэрбумд хүрсэн байхаар төлөвлөөд байгаа юм. Харин
зөвхөн эхний улиралд л зээлийн багцын хэмжээ ₮219
тэрбумд хүрээд буйг харахад уг төлөвлөгөөг давуулах
боломжтой харагдаж байна.

Инвескор ББСБ-ын 2022 оны I улирлын тайлан
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Цэвэр ашиг

Хүүгийн орлого
+97%

+160%
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Талх Чихэр ХК (MSE:TCK)

Талх Чихэр ХК (MSE:TCK) MA(100)

Бодит ханш (DCF үнэлгээ) ₮43,687
Өсөлт 31.2%
Хаалтын ханш (4/29/2022) ₮33,300
ЗЗ үнэлгээ ₮34 тэрбум
52 wk ханш ₮13,240 – 35,000

(сая төгрөг) 2021 2020 Өөрчлөлт

Нийт хөрөнгө 76,491 73,030 5%

Нийт өр төлбөр 18,816 20,495 -8%

Борлуулалтын орлого 75,804 63,054 20%

Цэвэр ашиг 5,140 3,035 69%

Талх Чихэр ХК – Санхүүгийн үзүүлэлт

Талх Чихэр ХК (MSE:TCK) – ийн хувьцааны шинжилгээ

Хувьцааны үнэлгээ

Инвескор ББСБ-ын 2022 оны 1-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлтүүд
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 4 сар

Хөрөнгийн зах зээл: 2022 он гарснаас хойш Dow Jones индекс 2.2%, Nasdaq индекс 8.93%, S&P 500 индекс 5.49%-иар
унаад байна. Энэхүү уналтын шалтгаан нь инфляц, мөнгөний хатуу бодлого, БНХАУ-д өрнөж байгаа цар тахлын нөхцөл
байдал хүндэрч байгаа болон Орос-Украины геополитикийн асуудлууд юм.

Инфляц: Улс орнуудын инфляцын түвшин хэдий хүчтэй өсөж байгаа ч дээд цэгтээ хүрсэн байж магадгүй юм. Өсөлтөд
хамгийн их нөлөөлж байсан эрчим хүч, түүхий эдийн ханш сүүлийн хэдэн 7 хоног харьцангуй тогтвортой байлаа.
Жишээлбэл, газрын тосны ханш 3 сард дунджаар $108 байсан бол 4 сар гараад $100 болоод байна. Энэ нь ойрын
хугацаанд инфляцын түвшин буурах төлөвтэй байж магадгүй гэсэн найдлага төрүүлж байна.

ХНС-аас хатуу мөнгөний бодлого баримтлах чиг
хандлагатай болов: ХНС-аас 4 сарын сүүлд өгсөн
мэдээллээр Төв банк инфляцын түвшинг
зорилтод хэмжээнд аваачихаар тэмцэхэд бэлэн
гэдгээ зарласан. ХНС бодлогын хүүг нэмж,
балансын дүнгээ бууруулах үйлдэлтэй
холбоотойгоор 10 жилийн хугацаатай засгийн
газрын үнэт цаасны өгөөж өнгөрсөн гурван 7
хоногт 0.60%-иар өссөн. Энэ нь урт хугацаатай
үнэт цаасны өгөөжийг цаашид өсгөх төлөвтэй
байна.

Эх сурвалж: Bloomberg

ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
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Түүхий эдийн индекс Газрын тосны ханш

Ханш 3 сард огцом
өссөн ч 4 сараас
эхлэн тогтворжсон

Инфляцын түвшинд түүхий эдийн үнэ болон
нийлүүлэлтийн асуудлууд гол нөлөө үзүүлж
байна. Өнгөрсөн жилүүдээс харахад, өмнө
инфляцын түвшин дээд хэмжээнээсээ доод
хэмжээнд хүрэхэд дунджаар 24-36 сар болсон
тул энэ удаа хэвийн түвшинд буюу 2%-д хүрэхэд
2 жилээс багагүй хугацаа орохоор байна.
Тиймээс инфляцын түвшин 2022 оны сүүлийн
хагас жилээс эхлэн мэдэгдэхүйц буурах
магадлалтай байна.

0.50

7.87%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

АНУ-ын бодлогын хүү ба инфляцын түвшин

Interest rate Inflation rate
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Эрчим хүчний үнэ өссөнөөр 2022 оны 2 сарын АНУ-ын хувийн хэрэглээний зардлын инфляц өмнөх
оны мөн үетэй харьцуулахад 6.4%-иар өссөнөөс Холбооны Нөөцийн Сан (ХНС) 3 сард бодлогын
хүүгээ 25 суурь нэгжээр өсгөсөн. 4 сард болсон уулзалтаар бодлогын хүүгээ өсгөх байр сууриндаа
хэвээр байгаа бөгөөд ирэх 6 сарын турш АНУ-ын засгийн газар нь өөрийн газрын тос стратегийн
нөөцөөсөө 180 сая баррелийг гаргахаар төлөвлөж байгаагаа мэдэгдсэн. 3 сард ажилгүйдлийн
түвшин 3.8%-иас 3.6% болон буурч, нэг ажилгүй хүнд ногдох ажлын байрны тоо 1.9 болон өссөн.

Хятад: Хятад улс нь Ковид-19 цар тахал гарснаас хойших хамгийн их дэгдэлттэй тулгараад байна.
Хятад улсын авч хэрэгжүүлж буй хөл хорио нь үйлдвэрлэл, бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр
нөлөөлж байна. Худалдан авалтын индекс (PMI) агшилтын бүс рүү орж, үйлдвэрлэлийн PMI индекс
2.3 суурь нэгжээр буурч 48.1-д хүрсэн бол үйлчилгээний PMI индекс 8.2 суурь нэгжээр буурч сүүлийн
2 жилийн доод түвшин буюу 42-д хүрээд байна. Нийлүүлэлтийн доголдол нь тээвэрлэлтийн зардлыг
өсгөж, ачааны өртгийг нэгмэгдүүлэн тээвэрлэлтийг удаашруулж байна.

Эдийн засаг хямрах уу?

2001-2007 оны хямралаар үнэт цаасны өгөөж дунджаар 4.4%-д хүрч байсан. 1973-2007 оны хооронд
6 удаа эдийн засгийн хямрал болоход 10 жилийн хугацаатай үнэт цаасны өгөөж дунджаар 8.1%-тай
байсан юм. Шинжээчдийн үзэж буйгаар ойрын жилүүдэд үнэт цаасны өгөөж дээрх хэмжээнд хүрнэ
гэж харагдахгүй байгаа нь эдийн засгийн хямрал болохгүй байх төлөвтэйг харуулж байна.

Эх сурвалж: Investing.com
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ – 2022 оны 4 сар
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Эх сурвалж: Investing.com

Netflix үүнээс цааш хайчих вэ?

CNBC телевизийн мэдээлж буйгаар Компанийн улирлын
тайлан гарснаас хойш дор хаяж 10 мэргэжлийн хөрөнгө
оруулалтын байгууллагууд тус компанийн үнэлгээг
буулгасан байна.

Bank of America-ийн үзэж байгаагаар Netflix-ийн хувьцааны
ханш дахин өсөхөд цаг хугацаа орох юм. Томоохон хөрөнгө
оруулалтын сангийн менежер William Ackman нь “Netflix
компанийн цаашдын нөхцөл байдлыг төсөөлөхөд
бэрхшээлтэй байгаа” гэж үзэн өөрийн худалдан авсан
хувьцааг $400 саяын алдагдалтай хаасан.

Иймд Netflix хэдий сүүлийн 10 жилд амжилттай байсан ч
үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбарын өрсөлдөөн илүү
ширүүсэн, ирээдүйн өсөлт нь тодорхой бус байгаа тул энэхүү
уналтан дээр хувьцааг авах нь оновчгүй үйлдэл байхаар
харагдаж байна.
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Netflix-ийн ханш (Nasdaq:NFLX)

Netflix-ийн хувьцааны ханш цаашид унах уу?

Өнгөрсөн жилийн 11 сард Netflix $308 тэрбумын зах зээлийн үнэлгээтэй байсан бол одоогийн байдлаар $100
тэрбумаас бага үнэлгээтэй болоод байна. Wallstreet-ийн шинжээчид компанийн хувьцааны үнэлгээг тодорхой бус
байдалтай холбоотойгоор буулгасан.

Netflix компани өнгөрсөн 7 хоногт танилцуулсан 2022 оны эхний улирлын тайландаа 200 мянган хэрэглэгч алдсан
тухай мэдээлсэн. Энэ жилийн 2-р улиралд нэмж 2 сая хэрэглэгчээ алдана гэсэн таамагтай байгаа нь хувьцааны ханшийг
35%-иар унахад нөлөөлжээ. Цар тахлын үеэр тус компани нь 2020 онд 36 сая, 2021 онд 18 сая шинэ хэрэглэгч нэмсэн
юм. Өнгөрсөн 7 хоногийн хувьцааны уналтын улмаас NYSE:NFLX нь S&P 500 болон Nasdaq индекс дэх хамгийн их
уналттай хувьцаагаар тодорчээ.
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Netflix-ийн мэдээлж буйгаар хэрэглэгчдийн хооронд нууц
үгээ солилцож байгаа болон өрсөлдөөний улмаас
хэрэглэгчийн тоо буурсан гэжээ. Тэдний мэдээлснээр 100
сая гаруй өрх Netflix-ийг үнэ төлбөргүй ашиглаж байна гэсэн.
Netflix-ийн өрсөлдөгч компаниудын нэг болох HBO Max 2022
оны эхний улиралд нийт 76.8 сая хэрэглэгчтэй болсон нь
өмнөх жилийн мөн үеийнхээс 12.8%-иар өсжээ. Энэ нь
Netflix өрсөлдөгч нартаа хэрэлцэгчдээ алдаж байгааг
харуулж байна.



СТАТИСТИК ТОО МЭДЭЭ

Монголын макро эдийн засгийн үзүүлэлт

04/25/2022 03/21/2022 12/31/2021 2021 H1 2020 H2 2020 H1 2019 H2

АНУ 1 жил ЗГ бондын өгөөж 2.02% 1.29% 0.38% 0.07% 0.11% 0.15% 1.58%

Европ Холбоо 1 жил ЗГ бондын өгөөж -0.23% -0.65% -0.66% -0.64% -0.67% -0.53% -0.61%

Япон 1 жил ЗГ бондын өгөөж -0.082% -0.075% -0.1% -0.12% -0.13% -0.20% -0.13%

АНУ 10 жил ЗГ бондын өгөөж 2.82% 2.15% 1.51% 1.47% 0.91% 0.66% 1.92%

Европ Холбоо 10 жил ЗГ бондын өгөөж 1.50% 0.15% -0.18% -0.21% -0.57% -0.46% -0.19%

Япон 10 жил ЗГ бондын өгөөж 0.24% 0.21% 0.065% 0.05% 0.02% 0.02% -0.02%

Засгийн газрын бондын өгөөж

Хэмжих нэгж Last 2021 H1 2020 H2 2020 H1

ДНБ (2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 2021Q4 Жилийн өөрчлөлтийн % 1.4% 6.3% -4.6% -9.0%

Хэрэглээний үнийн индекс 2022.03 Жилийн өөрчлөлтийн % 14.4% 6.6% 2.3% 2.8%

Гадаад валютын албан нөөц 2022.03 сая $ 3,318.6 4732 4534 3556

Гадаад худалдааны тэнцэл 2022.03 сая $ 251.6 850 2282 368

Хувьцааны индекс

Валютын ханш

Түүхий эдийн үнэ

Эх сурвалж: Монголбанк, Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Эх сурвалж: Bloomberg, Investing.com

Эх сурвалж: Bloomberg, Монголын Хөрөнгийн Бирж

Эх сурвалж: Investing.com, Монголбанк

* - шинжээчдийн таамаглалын дундаж бөгөөд өмнөх сарын Хөрөнгийн захын тоймын үеэс таамаглалын утга өссөн, буурсан эсэхийг өнгөөр ялгаж харуулсан. 
Эх сурвалж: Bloomberg

ТОП20 S&P 500 NASDAQ Dow Jones Hang Seng Stoxx 50

04/25/2022 37,465.41 4,296.12 13,535.75 34,052.03 19,869.34 3,757.59

YTD% -2.76% -5.49% -8.93% -2.20% -9.85% -4.11%

MoM% -3.40% -9.86% -8.27% -2.32% -7.17% -2.85%

YoY% 3.87% 2.60% -3.40% 0.21% -31.37% -6.55%

USDMNT EURUSD USDJPY USDCNY

4/25/2022 3,071.75 1.0711 127.78 6.5594

YTD% 3.39% -3.09% 4.32% 3.09%

MoM% 5.06% -2.46% 4.69% 3.04%

YoY% 7.78% -11.35% 18.23% 1.16%

Алт Газрын тос (Brent) Зэс Коксжих нүүрс Байгалийн хий

4/25/2022 1,939.80 102.44 4.4425 328.50 6.8120

7 хоног% -2.63% -4.53% -5.76% 6.28% -5.07%

MoM% -1.28% -6.48% -5.77% 25.86% 23.67%

YoY% 6.86% 54.16% -1.01% 252.85% 131.54%

2022 таамаглал* 2,065 150.0 4.8000 249.5 5.0000

2023 таамаглал* 2,305 200.0 5.0000 180.7 4.8000
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Мэдэгдэл: Уг тайланд дурдагдсан аливаа таамаглал, дүгнэлт нь
мэдээллийн зорилготой бөгөөд аливаа хөрөнгө оруулалт, арилжаа
хийхийг ятгасан, санал болгосон үйлдэл биш болно.

Энэхүү судалгаанд дурдагдсан таамаглалаас үүдэн гарах аливаа
эрсдэлийг Ард Секюритиз ҮЦК болон түүний ажиллагсад хариуцахгүй
болно.

АРД СЕКЮРИТИЗ ҮЦК
Судалгаа, шинжилгээний хэлтэс
бэлтгэв.

Хэлтсийн ахлах:
М.Санжмятав
Холбогдох:
Sanjmyatav.m@ardsecurities.com


